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Про зміни у проведенні  
обласного етапу Всеукраїнського  
конкурсу дитячого малюнка  “Зоологічна галерея” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 15 січня 2019 року № 25/0/212-19 “Про затвердження Плану обласних та участі у 
всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей та учнівської 
молоді на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-
практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти на 2019 рік”, з метою виховання ціннісного ставлення до 
біорізноманіття свого регіону, активізації пізнавальної діяльності учнівської молоді до 
представників тваринного світу з різних зоогеографічних областей, розвитку образного 
мислення і емоційної чуйності, розкриття творчих здібностей та художнього смаку 
підростаючого покоління в лютому-березні 2019 року комунальним закладом освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) проводиться обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого 
малюнка “Зоологічна галерея”. 

Просимо до 07 березня 2019 року провести місцеві етапи конкурсу та надати  
до 15 березня роботи переможців до КЗО “ОЕНЦДУМ” (49094 м. Дніпро,  
вул. Мандриківська, 80). 

Умови проведення конкурсу “Зоологічна галерея” розміщені на сайті: 
www.nenc.gov.ua. Звертаємо увагу!  

1. До участі в конкурсі запрошуються тільки учні 7-9 класів закладів 
загальної середньої та вихованці закладів позашкільної освіти відповідного віку.  

2. Кількість робіт від автора чи колективу - два малюнка (на першому - 
тварини, які мешкають на території регіону, на другому - представники різних 
зоогеографічних областей світу). Формат малюнків –  А-2. 

Роботи, які не відповідають цим вимогам та надіслані пізніше зазначеного 
терміну, розгляду не підлягатимуть. 

Довідки за тел.(056) 720-90-61, контактна особа – Майборода І.О. 
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